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NHÓM HỢP TÁC PHÁT TRIỂN DU LỊCH 

8 TỈNH TBMR VÀ TP. HỒ CHÍ MINH 

 

Số:           /KH-NHT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  Hà Giang, ngày        tháng      năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 
Tổ chức chương trình khảo sát sản phẩm du lịch Tây Bắc 

 gắn với Hội nghị tổng kết chương trình hợp tác du lịch  

giữa 8 tỉnh TBMR và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 
 

  

 

Thực hiện Kế hoạch số 61/KH-NHT ngày 01/3/2021 của Nhóm hợp tác phát 

triển du lịch 8 tỉnh Tây bắc mở rộng (TBMR) và Thành phố Hồ Chí Minh về triển 

khai các hoạt động liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng 

và thành phố Hồ Chí Minh năm 2021. 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang - Trưởng nhóm hợp tác xây dựng kế hoạch 

tổ chức chương trình khảo sát sản phẩm du lịch Tây Bắc gắn với Hội nghị tổng kết 

chương trình hợp tác du lịch giữa 8 tỉnh TBMR và Thành phố Hồ Chí Minh năm 

2021, như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

- Cụ thể hoá triển khai các nội dung thỏa thuận về chương trình liên kết phát 

triển du lịch giữa Thành phố Hồ Chí Minh và 08 tỉnh TBMR năm 2021, đảm bảo thực 

hiện  các nội dung hoạt động, sự kiện chung của nhóm hợp tác đã được thống nhất. 

- Tăng cường quảng bá tiềm năng thế mạnh du lịch vùng Tây Bắc, đổi mới 

về hình thức, nâng cao hiệu quả thông qua tổ chức sự kiện chung, tầm cỡ khu vực, 

gắn kết, lồng ghép với các chuỗi sự kiện của các địa phương thu hút sự quan tâm 

của các đơn vị truyền thông, du khách, các doanh nghiệp du lịch, nhà đầu tư.  

- Kích cầu du lịch nội địa đến với Hà Giang và vùng Tây Bắc sau khi dịch 

Covid 19 được kiểm soát, góp phần đưa hoạt động du lịch ổn định trở lại. 

- Tranh thủ sự hỗ trợ về nguồn lực của các tổ chức, đơn vị, sự quan tâm của 

báo chí, các doanh nghiệp lữ hành trong hoạt động truyền thông nhằm quảng bá có 

hiệu quả sản phẩm du lịch vùng Tây Bắc. 

2. Yêu cầu 

- Đảm bảo sự tham gia, công tác phối hợp thực hiện các nội dung theo kế 

hoạch của các địa phương trong nhóm hợp tác. 

- Các hoạt động tổ chức đạt chất lượng về nội dung và hình thức, thiết thực, 

tiết kiệm và hiệu quả. Đồng thời đảm bảo công tác an ninh, an toàn phòng chống 

dịch bệnh theo chỉ đạo hướng dẫn của các cơ quan chức năng.  
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II. NỘI DUNG THỰC HIỆN  

1.  Tổ chức Chương trình khảo sát sản phẩm du lịch 8 tỉnh TBMR 

- Thời gian: 07 ngày, từ  06 - 12 /12/2020 

- Địa điểm: khu điểm du lịch trên địa bàn 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng. 

- Đơn vị chủ trì: UBND tỉnh Hà Giang 

- Đơn vị tham gia: UBND 8 tỉnh TBMR và Thành phố Hồ Chí Minh 

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 8 tỉnh TBMR, Sở Du lịch 

Thành phố Hồ Chí Minh 

- Đơn vị phối hợp: Tổng cục Du lịch, Hiệp hội du lịch Việt Nam; Các doanh 

nghiệp lữ hành trên địa bàn 8 tỉnh TBMR và Thành phố Hồ Chí Minh; các địa 

phương, đơn vị liên quan. 

- Thành phần:  

+ Đại diện Sở Du lịch; các doanh nghiệp lữ hành, Hiệp hội du lịch, các cơ 

quan truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh: 60 người;  

+ Lãnh đạo Sở VHTTDL, Phòng QLDL, Trung tâm xúc tiến Du lịch, doanh 

nghiệp lữ hành trên địa bàn 8 tỉnh TBMR (các địa phương chỉ tham gia chương 

trình khảo sát theo lộ trình trên địa bàn địa phương mình, bố trí Hướng dẫn viên 

tham gia theo xe đoàn khảo sát, đồng thời tự bố trí phương tiện tham gia). 

- Phương tiện khảo sát: 03 xe loại 29 chỗ  

- Lộ trình khảo sát: Được chia thành 03 đoàn, 20 người/ đoàn thực hiện khảo 

sát các sản phẩm tour liên kết Tây Bắc với Thành phố Hồ Chí Minh theo các tuyến 

đến với Hà Giang, như sau: 

* Đoàn khảo sát số 1: “Về miền đất tổ cội nguồn dân tộc” 

Lộ trình: TP. Hồ Chí Minh – Hà Nội –  Phú Thọ - Nghĩa Lộ - Mù Cang Chải - 

Yên Bái – Sa Pa, Bảo Yên (Lào Cai) – Quang Bình, Đồng Văn (Hà Giang) theo 

tuyến quốc lộ 279. 

* Đoàn khảo sát số 2: “Bản Hùng Ca Tây Bắc” 

Lộ trình: TP. Hồ Chí Minh – Hà Nội – Hòa Bình –  Sơn La – Điện Biên – Lai 

Châu  –  Sa Pa (Lào Cai) – Phú Thọ (theo tuyến cao tốc) -  Hà Giang (theo tuyến 

quốc lộ 2) 

* Đoàn khảo sát số 3: “ Hương sắc vùng cao” 

Lộ trình: TP. Hồ Chí Minh – Hà Nội – Bắc Hà (theo tuyến cao tốc) – Xín Mần, 

Hoàng Su Phì, Đồng Văn (Hà Giang) 

(có chương trình chi tiết riêng) 

2. Tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 

tỉnh TBMR và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 

- Thời gian: Từ 14h00,  thứ  bảy, ngày 11 /12/2021. 
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- Địa điểm: Khách sạn Yên Biên Luxury, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang. 

- Chủ trì: Mời lãnh đạo Tổng cục Du lịch, UBND tỉnh Hà Giang, UBND tỉnh 

Lai Châu, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đồng chủ trì. 

- Thành phần: Dự kiến  150 đại biểu, gồm: 

+ Đại biểu Tổng cục Du lịch và các Vụ, Viện, đơn vị trực thuộc: 10 người. 

+ UBND Thành phố Hồ Chí Minh: Lãnh đạo UBND thành phố, Sở Du lịch; 

Phòng nghiệp vụ, đơn vị chuyên môn trực thuộc Sở; Đại diện Hiệp hội du lịch 

Thành phố Hồ Chí Minh: 10 người. 

+ Đại biểu các tỉnh TBMR : Lãnh đạo UBND, Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch; Phòng QLDL, Trung tâm TTXTDL; Đại diện Hiệp hội du lịch các địa phương 

(mỗi đơn vị 06 đại biểu): 42 người. 

+ Đại biểu doanh nghiệp tham gia đoàn khảo sát du lịch: 60 người. 

+ Đại biểu tỉnh Hà Giang: Thường trực UBND tỉnh; Ban chỉ đạo phát triển 

du lịch và CVĐCTC CNĐ Đồng Văn (mời lãnh đạo các ngành: Kế hoạch và Đầu 

tư; Giao thông Vận Tải; Công thương; Y tế; Nông nghiệp và PTNT; Thông tin và 

Truyền thông; Công an tỉnh; UBND TP Hà Giang); Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch, Phòng Quản lý Du lịch, Trung tâm TTXTDL; BQL CVĐCTC 

CNĐ Đồng Văn; Đại diện Hiệp hội Du lịch Hà Giang và một số doanh nghiệp du 

lịch của tỉnh: 20 người. 

+ Phóng viên, báo chí TW và địa phương: 08 người. 

- Nội dung: Đánh giá kết quả thực hiện chương trình liên kết phát triển du 

lịch khu vực 8 tỉnh Tây Bắc với Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021; Thảo luận 

đánh giá tính khả thi, hiệu quả sản phẩm tour liên kết Thành phố Hồ Chí Minh và 

vùng Tây Bắc, định hướng, nâng cao chất lượng Chương trình hợp tác năm 2022; 

Thông qua dự thảo kế hoạch triển khai chương trình hợp tác năm 2022; Bàn giao 

biểu trưng luân phiên đảm nhiệm vai trò trưởng nhóm hợp tác cho tỉnh Lai Châu.  

(Kết thúc Hội nghị mời đại biểu tham dự chương trình Gala diner chào 

mừng thành công Hội nghị tại Khách sạn Yên Biên Luxury) 

Chương trình Hội nghị: (có chương trình chi tiết riêng) 

Đơn vị chủ trì: UBND tỉnh Hà Giang. 

Đơn vị phối hợp: Tổng cục Du lịch, UBND các địa phương trong Nhóm hợp 

tác; các cơ quan đơn vị liên quan. 

Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang chủ trì 

phối hợp với  Sở VHTTDL các tỉnh trong Nhóm hợp tác. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang - Trưởng Nhóm hợp tác năm 2021 

- Chủ trì, phối hợp với UBND các tỉnh trong Nhóm hợp tác chỉ đạo các sở, 

ngành, địa phương, đơn vị có liên quan, xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực 

hiện các nội dung hoạt động trong khuôn khổ sự kiện theo kế hoạch. 
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- Chủ trì liên hệ với các đơn vị, địa phương liên quan bố trí địa điểm tổ 

chức Hội nghị; lập danh sách đại biểu, khách mời và ban hành giấy mời tham dự 

Hội nghị; Chỉ đạo Sở Văn hóa, TTDL bố trí kinh phí và các điều kiện về cơ sở 

vật chất khác phục vụ tổ chức các hoạt động khác trong khuôn khổ sự kiện du 

lịch tại Hà Giang. 

2. Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh: Hòa Bình, Lào Cai, Điện Biên, Phú 

Thọ, Yên Bái, Lai Châu, Sơn La, Thành phố Hồ Chí Minh 
 

- Chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan xây dựng Kế hoạch chi tiết phối hợp 

triển khai thực hiện đúng tiến độ; đảm bảo kinh phí thực hiện; bố trí thành phần đại 

biểu tham gia các nội dung hoạt động theo kế hoạch. 

- Phối hợp chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền về sự kiện trên các 

phương tiện thông tin đại chúng của địa phương và trên các phương tiện tuyên 

truyền chung  của nhóm hợp tác đã được thiết lập. 

- Các tỉnh TBMR phối hợp xây dựng lộ trình, nội dung khảo sát, chỉ đạo tạo 

mọi điều kiện thuận lợi cho đoàn khảo sát trong lộ trình tại địa phương mình. Chịu 

trách nhiệm tự bố trí phương tiện tham gia đoàn khảo sát trên địa bàn đồng thời 

mời thành phần Hiệp hội du lịch, doanh nghiệp lữ hành và các cơ quan truyền 

thông trên địa bàn tham gia đoàn khảo sát đảm bảo số lượng, thành phần như kế 

hoạch. Chịu trách nhiệm kinh phí tiếp đón đoàn khảo sát trong lộ trình tại địa 

phương mình.  

- Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm phối hợp xây dựng lộ trình, mời 

và lập danh sách đại biểu tham dự chương trình khảo sát; bố trí kinh phí, phương 

tiện thực hiện lộ trình từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội (sân bay Nội Bài) 

và ngược lại cho thành phần đại biểu tham gia chương trình khảo sát du lịch theo 

kế hoạch. Đồng thời bố trí phương tiện, nước uống trong toàn lộ trình  khảo sát tại 

các tỉnh TBMR. 

- Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu phối hợp với tỉnh Hà Giang chuẩn bị nội 

dung Hội nghị tổng kết chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh TBMR và 

Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021. 

 3. Đề nghị Tổng cục Du lịch: Bố trí lãnh đạo Tổng cục Du lịch tham gia 

đồng chủ trì Hội nghị. Hỗ trợ mời các đơn vị chuyên môn trực thuộc Tổng cục 

tham dự Hội nghị; hỗ trợ công tác tuyên truyền về sự kiện trên các phương tiện 

thông tin của đơn vị. 

4. Các sở ban ngành, UBND các huyện, thành phố tỉnh Hà Giang 

4.1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Giang – cơ quan thường trực 

Trưởng nhóm hợp tác 

- Là đơn vị chủ trì phối hợp với các sở ngành, địa phương, Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch/ Sở du lịch các tỉnh/ thành phố tổ chức xây dựng Kế hoạch chi tiết 

triển khai các nội dung theo kế hoạch, báo cáo tiến độ thực hiện cho lãnh đạo 

UBND các tỉnh, thành phố. 
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- Làm đầu mối liên hệ với Tổng cục Du lịch, Sở Du lịch/ Sở VHTTDL các 

địa phương và các đơn vị liên quan tổng hợp và lập danh sách xác nhận đại biểu 

tham gia các sự kiện theo kế hoạch. 

- Chủ trì phối hợp với các tỉnh xây dựng chương trình khảo sát chi tiết, bố trí 

hậu cần phục vụ đoàn khảo sát theo lộ trình. 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan, xây dựng kịch bản thực hiện chương 

trình nghệ thuật mang bản sắc văn hóa các dân tộc Hà Giang chào mừng tại Hội 

nghị (thời lượng dự kiến 15 phút) và đêm Gala diner giao lưu đoàn khảo sát (thời 

lượng dự kiến 45 phút). Tổng duyệt chương trình 8h ngày 11/12/2021. 

- Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất và nội dung tổ chức Hội nghị; lập 

danh sách đại biểu tham dự, bố trí hậu cần và đón tiếp đại biểu; tham mưu cho 

UBND tỉnh ban hành giấy mời các thành phần tham dự và chuẩn bị bài phát biểu 

cho lãnh đạo UBND tỉnh. 

- Chủ trì phối hợp với các địa phương, đơn vị triển khai công tác tuyên 

truyền các hoạt động trong khuôn khổ sự kiện. 

4.2. Sở Y tế: Chỉ đạo chốt kiểm dịch Cầu Trì hỗ trợ làm thủ tục kiểm dịch 

Covid-19 cho đoàn theo quy định; chỉ đạo các cơ sở y tế địa phương nơi đoàn đến 

khảo sát, cơ sở dịch vụ ăn uống, lưu trú thực hiện tốt công tác phòng chống dịch. 

Bố trí cán bộ trực và kiểm tra công tác y tế tại địa điểm trong thời gian tổ chức 

Hội nghị. 

4.3. Công an tỉnh: Chỉ đạo lực lượng công an các địa phương bố trí phương 

án đảm bảo an ninh an toàn cho đoàn trong suốt quá trình khảo sát tại Hà Giang. 

4.4. Giao thông Vận tải: Chỉ đạo các đơn vị đang thi công các tuyến đường 

mà đoàn khảo sát đi qua để không bị dừng lại, đảm bảo lộ trình thông suốt và an 

toàn giao thông. 

4.5. Sở Thông tin và Truyền thông; Báo Hà Giang; Đài Phát thanh -

Truyền hình Hà Giang: Phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền về sự kiện và quảng bá hình ảnh du lịch Hà Giang trên các phương 

tiện truyền thông; Báo Hà Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Giang cử phóng 

viên tham dự, đưa tin về các hoạt động trong khuôn khổ sự kiện. 

4.6. Ủy ban nhân dân các huyện thành phố trong lộ trình khảo sát 

- Chỉ đạo các phòng ban, địa phương liên quan tăng cường trưng bày các sản 

phẩm đặc trưng địa phương, đảm bảo các điều kiện về an toàn giao thông, an ninh 

trật tự, vệ sinh môi trường, đồng thời bố trí hướng dẫn viên và miễn phí vé tham 

quan cho đoàn tại các điểm du lịch có trong lịch trình khảo sát. 

- Chỉ đạo các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bản đảm bảo các điều kiện về 

trang thiết bị, an toàn vệ sinh thực phẩm, công tác phòng chống dịch bệnh theo quy 

định, hướng dẫn của ngành chức năng. 

- UBND huyện Vị Xuyên bố trí làm các thủ tục nghi lễ dâng hương tại nghĩa 

trang liệt sỹ huyện Vị Xuyên và Đài hương 468 xã Thanh Thủy. 
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4.7. Hiệp hội Du lịch Hà Giang: Vận động Hội viên là các cơ sở cung ứng 

dịch vụ cho đoàn khảo sát hưởng ứng thực hiện Chương trình kích cầu giảm giá 

dịch vụ cho đoàn trong lộ trình. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Các địa phương trong nhóm hợp tác  

- Các tỉnh TBMR: bố trí ăn nghỉ, phí tham quan cho đoàn khảo sát trong lộ 

trình tại địa phương; kinh phí đi lại của đại biểu địa phương mình tham gia các hoạt 

động và Hội nghị tổng kết tại tỉnh Hà Giang.  

- Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm kinh phí đưa đón đoàn khảo sát và 

các đại biểu đi từ Thành phố Hồ Chí Minh – Hà Nội – Hà Giang và ngược lại; kinh 

phí thuê xe ô tô, nước uống của 3 đoàn khảo sát sản phẩm du lịch trên địa bàn 8 

tỉnh TBMR. 

2. Tỉnh Hà Giang 

Bố trí ăn nghỉ, phí tham quan cho các đại biểu và đoàn khảo sát trên địa bàn 

tỉnh Hà Giang; kinh phí tuyên truyền, trang trí khách tiết, in ấn tài liệu, sản xuất 

video clip, hội trường, cơ sở vật chất, các sản phẩm đặc trưng của tỉnh để giới thiệu 

quảng bá; Chương trình nghệ thuật và các chi phí phục vụ cho Hội nghị tổng kết tại 

Hà Giang; chi phí chuẩn bị lễ dâng hương viếng nghĩa trang liệt sỹ huyện Vị Xuyên 

và tại đài hương 468 xã Thanh Thủy (Kinh phí thực hiện lấy từ nguồn xúc tiến 

quảng bá du lịch đã cấp cho Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch năm 2021 và các đơn 

vị trực thuộc Sở). 

Trên đây là kế hoạch Tổ chức chương trình khảo sát sản phẩm du lịch Tây 

Bắc gắn với Hội nghị tổng kết Chương trình hợp tác du lịch giữa 8 tỉnh TBMR và 

Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang đề nghị các địa 

phương, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Tổng cục Du lịch; 

- Hiệp hội du lịch Việt Nam; 

- UBND các tỉnh: Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, 

Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Thành 

phố Hồ Chí Minh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh Hà Giang; 

- Sở VH,TT&DL các tỉnh: Hà Giang, Lào Cai, 

Yên Bái, Phú Thọ, Hòa Bình, Sơn La, Điện 

Biên Lai Châu, TP. Hồ Chí Minh; 

- HHDL các tỉnh TBMR và TP. Hồ Chí Minh; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh Hà Giang; 

- Các sở ban ngành của tỉnh Hà Giang; 

- UBND các huyện, thành phố tỉnh Hà Giang; 

- VnptiOffice; 

- Lưu: VT, VHXH. 

 
 

 TRƯỞNG NHÓM 

 

 

 

 

 

 

 
PCT UBND TỈNH HÀ GIANG 

Trần Đức Quý 
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CHƯƠNG TRÌNH 

Khảo sát du lịch Tây Bắc gắn với Hội nghị tổng kết chương trình hợp tác 

 du lịch giữa 8 tỉnh TBMR và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021  

 

Thời gian tổ chức: 07 ngày, từ  6 - 11/12/2020 

Địa điểm: khu điểm du lịch trên địa bàn 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng. 

Lộ trình khảo sát: Được chia thành 03 đoàn, 20 người/ đoàn thực hiện khảo 

sát các sản phẩm tour liên kết Tây Bắc với Thành phố Hồ Chí Minh theo các tuyến 

đến với Hà Giang, như sau: 

Phương tiện khảo sát: 03 xe loại 29 chỗ  

Lịch trình chi tiết: 

1. Đoàn khảo sát số 1: “Về miền đất tổ cội nguồn dân tộc” 

- Lộ trình: TP. Hồ Chí Minh - Hà Nội – Phú Thọ - Lai Châu - Sa Pa, Bảo Yên 

(Lào Cai) – Quang Bình, Đồng Văn (Hà Giang) theo tuyến quốc lộ 279. 

+ Ngày 01 (thứ hai, ngày 06/12/2021): TP HCM - Hà Nội - Phú Thọ  

Buổi sáng: Đón đoàn tại sân bay Nội Bài, Khởi hành từ Hà Nội đi Phú Thọ, 

Dâng hương, khảo sát tại Khu di tích lịch sử đền Hùng, ăn trưa tại Việt Trì. 

Buổi chiều: Khảo sát làng cổ Hùng Lô (TP Việt Trì), thưởng thức Hát Xoan  

Phú Thọ, khảo sát một số điểm tham quan mua sắm tại TP Việt trì, gặp mặt các 

doanh nghiệp du lịch tỉnh Phú Thọ 

Buổi tối giao lưu, ăn tối tại nhà hàng, đoàn nghỉ đêm tại TP Việt Trì 

+ Ngày 02 (thứ ba, ngày 07/12/2021): Phú Thọ - Lai Châu 

Buổi sáng: Khởi hành đi Lai Châu theo tuyến Quốc lộ 32, tham quan điểm Du 

lịch Love Hill ( Than Uyên), ăn trưa tại Than Uyên - Lai Châu 

Buổi chiều: Khảo sát điểm du lịch đồi chè Tân Uyên, điểm du lịch cộng đồng 

Sì Thâu Chải huyện Tam Đường, nghỉ đêm tại Tam Đường 

+ Ngày 03 (thứ tư, ngày 08/12/2021):Lai Châu - Sa Pa  

Buổi sáng: Khảo sát điểm du lịch cầu kính rồng mây đèo Ô Quý Hồ - Lai 

Châu sau đó Khởi hành đi Sa Pa, ăn trưa tại Sa Pa. 

Buổi chiều, khảo sát Khu du lịch Fan Si Pan Sun World, điểm Du lịch cộng 

đồng thôn Sả Séng, xã Tả Phìn, ăn tối, nghỉ đêm tại Sa Pa hoặc Tả Phìn. 

+ Ngày 04 (thứ năm, ngày 09/12/2021): Sa Pa – Y Tý - TP Lào Cai 

Buổi sáng: Di chuyển sang Y Tý, ăn trưa tại Choản Thèn Y Tý 

Buổi chiều: Khởi hành đi khảo sát điểm ngã ba sông Hồng chảy vào đất Việt 

tại Lũng Pô, về ăn tối nghỉ đêm tại TP Lào Cai. 

+ Ngày 05 (thứ sáu, ngày 10/12/2021): Lào Cai -Bảo Yên – Hà Giang 
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Buổi sáng: Khởi hành đi Hà Giang, theo tuyến cao tốc và quốc lộ 279 Bảo 

Yên - Quang Bình,  khảo sát ăn trưa tại Làng VHDL thôn Chì huyện Quang Bình 

Buổi chiều: Khảo sát điểm du lịch loàng hồ thủy điện Sông Chừng, HTX dệt 

thổ cẩm Pà Thẻn thôn My Bắc sau đó khởi hành đi Hà Giang, nghỉ đêm tại TP Hà 

Giang 

+ Ngày 06 (thứ bảy, ngày 11/12/2021):  TP Hà Giang – Thanh Thủy – TP Hà 

Giang 

Buổi sáng: dâng hương đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ mặt trận Vị Xuyên 

tại xã Thanh Thủy, khảo sát điểm du lịch cộng đồng Hạ Thành, Thôn Tha, ăn trưa 

tại TP Hà Giang.  

Buổi chiều: Tham dự Hội nghị tổng kết chương trình hợp tác du lịch giữa 8 

tỉnh TBMR và TP. Hồ Chí Minh năm 2021. 

+ Ngày 07 (Chủ nhật, ngày 12/12/2021):  Hà Giang – Hà Nội – TP Hồ Chí 

Minh 

Buổi sáng: Khởi hành về Hà Nội (sân bay Nội Bài), đoàn đáp chuyến bay về 

TP Hồ Chí Minh, kết thúc chương trình khảo sát. 

2. Đoàn khảo sát số 2: “Bản Hùng Ca Tây Bắc” 

- Lộ trình: TP. Hồ Chí Minh – Hà Nội – Hòa Bình –  Sơn La – Điện Biên – 

Lai Châu  –  Sa Pa (Lào Cai) –  Hà Giang 

+ Ngày 01 (thứ hai, ngày 06/12/2021): TP HCM - Hà Nội - Hòa Bình – Mộc 

Châu 

Buổi sáng: Đón đoàn tại sân bay Nội Bài, Khởi hành từ Hà Nội đi Hòa Bình, 

ăn trưa tại TP Hòa Bình. 

Buổi chiều: Khảo sát khu DL quốc gia lòng hồ thủy điện Hòa Bình, sau đó 

khởi hành đi Mộc Châu, nghỉ đêm tại Mộc Châu 

+ Ngày 02 (thứ ba, ngày 07/12/2021): Mộc Châu – TP Sơn La 

Buổi sáng: khảo sát một số điểm tại Khu du lịch quốc gia Mộc Châu. Sau đó 

di chuyển đi TP Sơn La. Ăn trưa tại  Sơn La 

Buổi chiều: Khảo sát các điểm du lịch trên địa bàn TP. Sơn La, nghỉ đêm tại 

TP Sơn La 

+ Ngày 03 (thứ tư, ngày 08/12/2021): Sơn La  - Điện Biên Phủ – Mường Lay 

Buổi sáng: Khởi hành đi Điện Biên, khảo sát tại đèo Pha Đin. Sau đó tiếp tục di 

chuyển đi Điện Biên, khảo sát hồ Pá Khoang, đảo hoa anh đào; ăn trưa tại thành phố 

Điện Biên Phủ. 

Buổi chiều: Khảo sát, tham quan một số điểm du lịch tại thành phố Điện 

Biên Phủ: Hầm De Castries, Bảo tàng Chiến thăng Điện Biên Phủ. Sau đó di 

chuyển đi Thị xã Mường Lay, nghỉ đêm tại Mường Lay 

+ Ngày 04 (thứ năm, ngày 09/12/2021): Mường Lay – Sin Suối Hồ 
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Di chuyển đi Lai Châu, khảo sát các điểm du lịch dọc tuyến, điểm DLCĐ Sín 

Suối Hồ, nghỉ đêm tại Sín Suối Hồ 

+ Ngày 05 (thứ sáu, ngày 10/12/2021):Lai Châu - Sa Pa –TP Lào Cai - Hà 

Giang 

Buổi sáng:đoàn khởi hành từ Sin Suối Hồ lúc 6h00, ăn sáng tại TP Lai Châu, 

đi Hà Giang theo tuyếnSa Pa - Lào Cai, ăn trưa tại TP Lào Cai. 

Buổi chiều: tiếp tục khởi hành Hà Giang (theo tuyến cao tốc Lào Cai – Bảo 

Yên – QL 279 Quang Bình – TP. Hà Giang, nghỉ đêm tại TP Hà Giang 

+ Ngày 06 (thứ bảy, ngày 11/12/2021):  TP Hà Giang – Thanh Thủy – TP Hà 

Giang 

Buổi sáng: dâng hương đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ mặt trận Vị Xuyên 

tại xã Thanh Thủy, khảo sát điểm du lịch cộng đồng Hạ Thành, Thôn Tha, ăn trưa 

tại TP Hà Giang.  

Buổi chiều: Tham dự Hội nghị tổng kết chương trình hợp tác du lịch giữa 8 

tỉnh TBMR và TP. Hồ Chí Minh năm 2021. 

+ Ngày 07 (Chủ nhật, ngày 12/12/2021):  Hà Giang – Hà Nội – TP Hồ Chí 

Minh 

Buổi sáng: Khởi hành về Hà Nội (sân bay Nội Bài), đoàn đáp chuyến bay về 

TP Hồ Chí Minh, kết thúc chương trình khảo sát. 

3. Đoàn khảo sát số 3: “ Hương sắc vùng cao” 

- Lộ trình: TP. Hồ Chí Minh – Hà Nội – Bắc Hà (theo tuyến cao tốc) – Xín 

Mần, Hoàng Su Phì, Đồng Văn (Hà Giang) 

+ Ngày 01 (thứ hai, ngày 06/12/2021):  TP Hồ Chí Minh – Hà Nội – Lào Cai  

Buổi sáng: Đón đoàn tại sân bay Nội Bài, Khởi hành từ Hà Nội đi Bắc Hà, ăn 

trưa tại Bảo Yên. 

Buổi chiều: Khảo sát đền Bảo Hà, sau đó di chuyển đi Bắc Hà, Khảo sát các 

điểm du lịch trên địa bàn: Dinh thự Hoàng A Tưởng, Du lịch cộng đồng Bản Phố, 

thung lũng hoa Bắc Hà. nghỉ đêm tại Bắc Hà. 

+ Ngày 02 (thứ ba, ngày 07/12/2021):  Bắc Hà – Xín Mần 

Buổi sáng: tham dự chợ phiên và ăn trưa tại Bắc Hà. 

Buổi chiều: Sau đó di chuyển sang Xín Mần Hà Giang, khảo sát thảo nguyên 

Suối Thầu huyện Xín Mần. ăn tối, nghỉ đêm tại thị trấn Cốc Pài – Xín Mần. 

+ Ngày 03 (thứ tư, ngày 08/ 12/2021):  Xín Mần – Hoàng Su Phì – TP Hà 

Giang – Quản Bạ 

Buổi Sáng:, di chuyển sang huyện Hoàng Su Phì, khảo sát các điểm cảnh quan 

danh thắng ruộng bậc thang Hoàng Su Phì dọc tuyến, ăn trưa tại điểm dừng chân 

ngắm cảnh ruộng bậc thang Nậm Ty Km 25. 
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Buổi chiều: Di chuyển về TP Hà Giang và sau đó tiếp tục khởi hành đi Quản 

Bạ, khảo sát các điểm cảnh quan khác dọc tuyến Hà Giang –, nghỉ đêm tại làng 

VHDL Nặm Đăm, Quản Bạ 

+ Ngày 04 (thứ năm, ngày 09/ 12/2021):  Quản Bạ  – Đồng Văn 

Buổi Sáng: di chuyển đi Đồng Văn, khảo sát các điểm du lịch dọc tuyến, làng 

DL Lũng Cẩm Trên , làng VHDL Lô Lô Chải, ăn trưa tại Lô Lô Chải 

Buổi chiều: Khảo sát cột cờ Lũng Cú, Điểm cực Bắc, sau đó khởi hành về thị 

trấn Đồng Văn ăn tối, nghỉ đêm. Buổi tối đoàn tự do tham quan Phố cổ Đồng Văn 

về đêm. 

+ Ngày 05 (thứ sáu, ngày 10/12/2021):  Quản Bạ -  Đồng Văn - Mèo Vạc 

Buổi sáng: Di chuyển đi huyện Mèo Vạc, khảo sát đèo Mã Pì Lèng, trải 

nghiệm du thuyền sông Nho Quế, ăn trưa tại làng VHDL DT Mông Pả Vi Hạ 

huyện Mèo Vạc. 

Buổi chiều: khảo sát khu nghỉ dưỡng Hmong Viljage, sau đó tiếp tục khởi 

hành về lại TP Hà Giang nghỉ đêm 

+ Ngày 06 (thứ bảy, ngày 11/12/2021):  TP Hà Giang – Thanh Thủy – TP Hà 

Giang 

Buổi sáng: dâng hương, viếng nghĩa trang liệt sỹ huyện Vị Xuyên, đài tưởng 

niệm các anh hùng liệt sỹ mặt trận Vị Xuyên tại xã Thanh Thủy, khảo sát cửa khẩu 

quốc tế Thanh Thủy, điểm du lịch cộng đồng Hạ Thành, ăn trưa tại TP Hà Giang.  

Buổi chiều: Tham dự Hội nghị tổng kết chương trình hợp tác du lịch giữa 8 

tỉnh TBMR và TP. Hồ Chí Minh năm 2021. 

+ Ngày 07 (Chủ nhật, ngày 12/12/2021):  Hà Giang – Hà Nội – TP Hồ Chí 

Minh 

Buổi sáng: Khởi hành về Hà Nội (sân bay Nội Bài), đoàn đáp chuyến bay về 

Thành phố Hồ Chí Minh, kết thúc chương trình khảo sát. 

-------------------------------- 

 

 


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Giang - Phone: 0219386084 - Fax: 02193860986  Email: stttt@hagiang.gov.vn
	2021-11-25T17:25:48+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH HÀ GIANG
	Trần Quang Phương<tqphuong.vpubnd@hagiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2021-11-26T07:54:29+0700


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Giang - Phone: 0219386084 - Fax: 02193860986  Email: stttt@hagiang.gov.vn
	2021-11-26T08:52:49+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH HÀ GIANG
	Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang<ubndt@hagiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Giang - Phone: 0219386084 - Fax: 02193860986  Email: stttt@hagiang.gov.vn
	2021-11-26T08:52:50+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH HÀ GIANG
	Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang<ubndt@hagiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Giang - Phone: 0219386084 - Fax: 02193860986  Email: stttt@hagiang.gov.vn
	2021-11-26T08:52:50+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH HÀ GIANG
	Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang<ubndt@hagiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Giang - Phone: 0219386084 - Fax: 02193860986  Email: stttt@hagiang.gov.vn
	2021-11-26T08:52:51+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH HÀ GIANG
	Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang<ubndt@hagiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




